
This event will be livestreamed on SEIU, 
iAmerica, and NPNA social channels in 
English.

For Cantonese, Mandarin, Korean, or 
Vietnamese interpretations, please register 
to attend via Zoom: bit.ly/apicitizenship

SATURDAY, MAY 7, 2022
9AM PT/11AM CT/12PM ET

VIRTUAL EVENT

Celebrating Asian & Pacific 
Islanders in our Democracy: 
Our Stories, Our Vote! 
Learn about the benefits & process 
of a becoming a U.S. citizen

Asian Americans are the fastest-growing ethnic 
group of eligible voters in the United States. 
When we become U.S. citizens, we open the doors 
for better opportunities for ourselves and our 
families, and build the power to make real 
change in upcoming elections.

Join us as we hear from members who are 
naturalized U.S. citizens and from 
immigration attorneys who will answer
your questions about the process of 
becoming a U.S. citizen. 



Sự kiện này sẽ được phát sóng trực tiếp 
bằng tiếng Anh trên SEIU, iAmerica,và các 
kênh xã hội NPNA.

Để nghe thông dịch sang tiếng Quản Đông, 
tiếng Hoa Phổ Thông, tiếng Đại Hàn, hoặc 
tiếng Việt, xin vui lòng đăng ký để tham dự 
qua Zoom: bit.ly/apicitizenship

Ca Tụng Người Châu Á Và Người Thái Bình 
Dương Trong Nền Dân Chủ Của Chúng Ta: Câu 
Chuyện Của Chúng Ta, Lá Phiếu Của Chúng Ta!

Người Mỹ gốc Á là nhóm cử tri hợp lệ phát triển mạnh 
nhất ở Hoa Kỳ. Khi chúng ta trở thành công dân Mỹ 
chúng ta mở ra những cánh cửa để dẫn đến những cơ 
hội tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của chúng 
ta, và xây dựng sức mạnh để mang lại sự thay đổi 
có ý nghĩa trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Tham gia cùng chúng tôi để lắng nghe các 
đoàn viên đã nhập tịch Hoa Kỳ phát biểu 
và nghe các luật sư chuyên về luật di trú 
trả lời những câu hỏi của quý vị về quá trình 
trở thành công dân Mỹ. 

THỨ BẢY, NGÀY 7 THÁNG 5, 2022
9 GIỜ SÁNG MÚI GIỜ THÁI BÌNH DƯƠNG/11 GIỜ SÁNG MÚI GIỜ MIỀN TRUNG/12 
GIỜ TRƯA MÚI GIỜ MIỀN ĐÔNG
SỰ KIỆN ẢO TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu về những lợi ích và quá 
trình trở thành công dân Mỹ



이번 행사는 SEIU, iAmerica, NPNA 소셜채널 
에서 영어로 생방송합니다. 

캔토니즈, 만다린, 한국어, 베트남 통역은 줌에 
서 등록하세요. 
bit.ly/apicitizenship

2022년 5월 7일 토요일
오전9시 서부시간/ 오전11시 중부 

시간/ 오후12시 동부시간
가상 행사

 

민주주의에서 아시안 태평양인 
을 기념하기: 우리의 이야기, 우 
리의 한 표! 
미국시민권자가 되는 혜택과 과 
정을 알아보십시오.

아시안계 미국인은 미국에서 가장 빠르게 성장 
하는 유권자층 인종입니다. 미국시민이 되면, 
우리 자신과 가족을 위해 더 나은 기회가 생기 
며, 다가오는 선거에서 실질적인 변화를 일으키 
는 힘이 생기게 됩니다.   

미국시민이 되는 과정에 대한 질문을 
대답하는 이민변호사와 귀화한 
미국시민권자인 회원들의 이야기를 듣기
위해 함께 해주십시오. 



本次活動將在 SEIU、iAmerica 和 NPNA 社 
交頻道上以英語進⾏直播。

如需粵語、國語普通話、韓語或越南語進⾏ 
翻譯，請通過 Zoom 註冊參加： 
bit.ly/apicitizenship

2022 年 5 ⽉ 7 ⽇星期六
太平洋時間上午 9 點/中部時間上午 11 點/東部時間下午 12 點
虛擬活動

在我們的⺠主中慶祝亞裔及太平洋 
島⺠：我們的故事，我們的投票！

瞭解成為美國公⺠的福利與流程

亞裔美國⼈是美國合格選⺠中增⻑速度最快 
的族裔。

我們成為美國公⺠時，我們為⾃⼰和我們的 
家庭敞開⼤⾨，

擁抱更美好的機會，並在即將舉⾏的選舉 
中，

打造⼒量，做出真正的改變。

請加⼊我們的⾏列，同時讓我們傾聽來⾃已 
經⼊籍的美國公⺠會員們的⼼聲，

還有移⺠律師們為您解答

成為美國公⺠的

流程⽅⾯的種種問題。



本次活动将在 SEIU、iAmerica 和 NPNA 社 
交频道上以英语进⾏直播。

如需粤语、国语普通话、韩语或越南语进⾏ 
翻译，请通过 Zoom 注册参加： 
bit.ly/apicitizenship

在我们的⺠主中庆祝亚裔及 
太平洋岛⺠：我们的故事， 
我们的投票！

2022 年 5 ⽉ 7 ⽇星期六
太平洋时间上午 9 点/中部时间上午 11 点/东部时间下午 12 点
虚拟活动

了解成为美国公⺠的福利与流程

亚裔美国⼈是美国合格选⺠中增⻓速度最 
快的族裔。

我们成为美国公⺠时，我们为⾃⼰和我们 
的家庭敞开⼤⻔，

拥抱更美好的机会，并在即将举⾏的选举 
中，

打造⼒量，做出真正的改变。

请加⼊我们的⾏列，同时让我们倾听来⾃ 
已经⼊籍的美国公⺠会员们的⼼声，

还有移⺠律师们为您解答

成为美国公⺠的

流程⽅⾯的种种问题。


